ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------------------------------ตามประกาศของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาพื้ นฐาน เรื่ องนโยบายและแนวปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ทุ ก ฉบั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/
๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อง กระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ดการศึ กษาของเลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางเขน จึงกาหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไว้ ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร
๑.๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ EP (English Program)
๑.๑.๑ คุณสมบัติ
๑) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลั กสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒) มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย รวมในชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔ และชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๕
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า ๓.๐๐)
๓) เป็นโสด
๔) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๖) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
/๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑...

หน้า ๒
๑.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มทั่วไป
๑.๒.๑ คุณสมบัติ
๑) สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒) เป็นโสด
๑.๒.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบแจ้งความจานงสมัครเข้าเรียน โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.bangkok2.org
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบแจ้งความจานง เพื่อนาไปยื่นสมัครตามวันและเวลาที่รับสมัคร
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมกับ
สาเนาเอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่าหรือ
หลักฐานแสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ใบรับรองการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔) ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ใช้ เฉพาะการยื่ น
สมัครสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนปกติ (ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ) หากไม่มีหลักฐานผลสอบ (O-NET) ก็สามารถ
ยื่นสมัครได้ แต่จะไม่มีคะแนนในส่วนที่คานวณคะแนนจาก (O-NET)
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๖) หลั กฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อม
สาเนาเอกสาร ๑ ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
๑.๒.๓ วัน เวลา การรับสมัคร
รับสมัคร

วันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบคัดเลือก

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐น.
โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน

ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

มอบตัว

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑.๓ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ประเภทความสามารถพิ เศษด้ า นกี ฬ า (เปตอง,เทควั น โด) ขั บ ร้ อ ง ,
ดนตรีไทย, ทัศนศิลป์ (วาดภาพ)
๑.๓.๑ วัน เวลา การรับสมัคร
รับสมัคร

วันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การสอบคัดเลือก

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
/ประกาศผลและรายงานตัว…

หน้า ๓
ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

มอบตัว

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑.๔ นักเรียนมีความประสงค์จะให้คณะกรรมการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ จัดหา
ที่เรียนให้
รับสมัคร

วันที่ ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยแจ้งความจานงในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประกาศผล

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

รายงานตัว

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

และประกาศจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการอีกครั้งในวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๑.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑.๕๑ คุณสมบัติ
๑) ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิก ารหรื อ
เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือเทียบเท่า
๒) เป็นโสด
๑.๕.๒ หลักฐานการสมัคร
๑) ใบสมัคร
๒) สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อมสาเนา
เอกสาร ๑ ชุด)
๓) หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ปพ.๑) หรือเทียบเท่าหรือหลักฐาน
แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ใบรับรองการศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๕) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
๖) หลั กฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ ยนชื่อ ชื่อสกุล (ให้นาฉบับจริงไปแสดงพร้อม
สาเนาเอกสาร ๑ ชุด) หรือเอกสารตามที่โรงเรียนกาหนด
/ ๑.๕.๓ วัน...

หน้า ๔
๑.๕.๓ วัน เวลา การรับสมัคร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนที่จบ ม.๓ ของโรงเรียนเดิมที่ได้รับคัดเลือก
ยืนยันสิทธิ์และรับเอกสาร
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
รายงานตัว
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนที่จบ ม.๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม
ที่ใช้การสอบคัดเลือกและคะแนน O – NET
รับสมัคร
วันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบคัดเลือก
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน
ประกาศผลและรายงานตัว
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
มอบตัว
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒. แผนการรับนักเรียน
๒.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๑๓ ห้อง
๒.๑.๑ กลุ่มทั่วไป ๑๒ ห้อง ห้องละ ๔๐ คน
๒.๑.๒ นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP) ๑ ห้อง จานวน ๓๐ คน
๒.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๘ ห้องเรียนๆละ ๔๐ คน ประกอบไปด้วย
๗ แผนการเรียน ดังนี้
๑. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
๒. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
๓. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
๔. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
๕. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
๖. แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา
๗. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๘. แผนการเรียนหลักสูตรทวิศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางเตือนใจ ปิ่นนิกร )
ผู้อานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

